
 

 
 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 1/2020 
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secţiunii de  dezvoltare a bugetului 

local de venituri şi cheltuieli  a comunei Vetiş rezultat la încheierea exerciţiului financiar al 

anului 2019. 

 
       Consiliul local a comunei Vetiş judetul Satu Mare, întrunit în şedinţa extraordinară, 
azi 10.01.2020, 
      Văzând referatul de aprobare nr. 37 din 07.01.2020 și proiectul de hotărâre nr. 
15/06.01.2020 iniţiat de către primarul comunei Vetiş, raportul Biroului buget, 
contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice nr.77/08.01.2020  şi de avizul 
favorabil al comisiei de specialitate nr. 171/10.01.2020, 
       Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 3.809/18.12.2018 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2019, cu modificările și completările ulterioare, Cap. V, pct. 5.17.3, lit. b), 
        În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019, a Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
        În temeiul art. 129 alin.4 lit.a) și art. 139 alin.3 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
      Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului Secţiunii de dezvoltare a Bugetului 
local de venituri și cheltuieli a comunei Vetiș rezultat la încheierea exercițiului financiar al 
anului 2019, cu suma de  963.555,44 lei din excedentul anului 2018. 
      Art. 2 Primarul comunei Vetiş, prin Biroul Buget și Contabilitate, Taxe și Impozite 
locale şi Achiziţii Publice, are obligația aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
      Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș și Instituţiei 
Prefectului judeţului Satu Mare. 
 
  
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    BOB PETRU                                                                     Contrasemnez,  
                                                                                         SECRETAR GENERAL 
                   ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-13, Nr. total al consilierilor absenţi- 2 Voturi pentru-13  Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 
 

 
 


